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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Autor uvádí tři cíle práce, a to: „1. představit model mužské emancipace a ideální typ 
emancipovaného muže jako jednu z možných cest z krize mužské identity; 2. Představit čtenáři 
základní typy mužského hnutí a popsat „emancipační potenciál“ jeho jednotlivých podob; 3. 
Pomocí analýzy zápisů mužských skupin Ligy otevřených mužů odpovědět na otázku: ´Proč muži 
chodí na mužské skupiny´ a představit čtenáři popisný průřez některými tématy, které se na těchto 
skupinách často objevují“ (str.10). Podle mého názoru autor neformuloval žádnou výzkumnou 
otázku ani problém. Stanovil si tři cíle především popisné povahy, přičemž není vůbec jasné, jak 
tyto spolu souvisí. Nedozvídáme se to ani v úvodu ani v závěru. Struktura práce i závěr o třem 
zmíněným cílům odpovídají.   V kapitole 2. nazvané „Muž jako kulturní zvíře“,  je diskutován  
pojem mužská identita a řešeno dilema sociobilogie versus konstruktivismus. Třetí kapitola je 
věnována krizi mužské identity a v kapitole čtvrté je předložen ideální typ emancipovaného muže. 
Kapitola 5. je věnována mužským hnutím ve světě a v ČR. Následuje kapitola nazvaná Shrnutí 
teoretické části, v níž autor shrnuje, že chápe muže jako kulturní zvíře, tj. jako bytost, „ která svou 
maskulinitu (kulturní konstrukci) rozvíjí na základě přijetí pohlavní identity (biologické 
predispozici)“ (s.30). Krizi mužské identity chápe jako „snahu odprostit  (pozn. nezdá se, že by šlo o 
překlep J.Š.) od stereotypizujících maskulinních kategorií na osobní i společenské úrovni, snahu 
aktivně hledat, reflektovat a rozvíjet svou mužskou identitu a snahu hledat, volit a rozvíjet své 
mužské role ve společnosti“ (ibid.) Po té už jen zmiňuje, že se také věnoval  „různým podobám 
mužského hnutí (…) a snažil se popsat jejich emancipační potenciál.  Kapitola 7. je věnovaná 
autorovu výzkumu nazvaném „Co muži říkají“, v jehož rámci  autor třídí zápisky týkající se setkání 
mužů ve svého druhu terapeutických skupinách. Na tomto základě uzavírá, že „výsledky analýzy 
(…) potvrzují význam mužských skupin jako nástroje modelu emancipace, (…) rizikem těchto 
skupin může být uvíznutí  v pasti stereotypního myšlení“. Dále zde uvádí domněnku, že „kontakt 
mezi větším počtem mužů ve skupině, přispívá právě spíše k reflexi mužských rolí, a tím buď ke 
kultivaci nebo dekonstrukci jejich tradiční podoby“ (s. 43, čárka v originále).  Práce vrcholí 
kapitolou 9. nazvanou „Závěrečné shrnutí práce“,  která je členěna do 3 odstavců, z nichž každý je 
věnován jednomu z cílů uvedených v kapitole první a v nichž stručně shrnuje, čím se v těchto 
souvislostech v práci zabýval.          
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2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Seznam literatury zahrnuje 30 publikací a statí (z toho cca 6 v jazyce anglickém), 4 internetové 
zdroje samostatně uvedené pod hlavičkou Výzkumy a analýzy, a internetové adresy zahraničních a 
českých webů věnovaných mužské problematice. Další (především internetové) zdroje jsou 
uváděny v poznámkách pod čarou, ne všechny  však také v seznamu literatury (například Wikipedie 
na str. 12). Pochybnosti  ve mně vyvolává relevance zvolené literatury. Mám tím na mysli fakt, že 
vedle odborných titulů se autor opírá o řadu publicistických článků (např. Britské listy, Respekt, 
Hospodářské noviny), aniž by rozlišoval odbornou hodnotu těchto dvou typů zdrojů. Některé 
odkazy ve mně vyvolávají opravdu hluboké rozpaky. Např.  na str. 11 autor uvádí jakožto základní 
úvody k problematice mužství diplomovou a bakalářskou práci. Dále je to odkaz jen na základní 
učebnici (Giddens), pokud jde o problematiku chybějících otců (jde o půl stránky v této učebnici, 
což rozhodně nelze považovat za „teoretické pozadí“, jak uvádí na str. 38).  Hojně též využívá 
sloganů  či  výroků jednoho z členů (s.20) této organizace uvedených na jejích webových stránkách.  
Za zcela kuriózní považuji odkaz na stať Le Barona (Marx on Human Emancipation) na str. 20, 
která je využita pouze v této souvislosti: „…Mužská emancipace v mém pojetí se značně liší od 
emancipace, jak ji definuje ženské hnutí nebo např. Karl Marx…“.          
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
Kvalita zdrojů je diskutabilní (viz bod 2). Data představují poznámky (nikoli doslovný přepis) 
z diskusí v rámci tzv. mužských skupin pořádaných  neziskovou organizací Liga otevřených mužů 
(autor je členem týmu této organizace).  O analýze nemůže být ani řeči, což autor nijak nezastírá. 
Na str. 31 vysvětluje, proč analýzu nebylo možné udělat a v závěru zdůrazňuje, že si nečiní žádný 
nárok „na zobecnitelnost a sociologickou relevanci svých tvrzení uvedených v části práce, v níž 
představuje výzkum (cíl 3), protože nebyly zpracovány na základě žádné obecně uznatelné 
sociologické metody“ (s. 43). Je potom ovšem otázka, jaký má takový výzkum smysl. Sám autor to 
vysvětluje tím, že chtěl potenciálním čtenářům práce, z nichž většina „nemá o existenci, natož o 
obsahu mužských skupin, žádné ponětí“, zprostředkovat základní orientaci v podobě stručné 
deskripce činnosti organizace.     
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Práce je argumentačně chudá. Z bodu 3 vyplývá, že o argumentech, pokud jde o „výzkumnou“ část, 
nemůže být ani řeči. Podobně je tomu ovšem v části věnované mužským hnutím, které jsou 
uspořádány podle svého emancipačního potenciálu, tj. podle toho, nakolik jsou podle autorova 
názoru „užitečné pro muže ve snaze aktivně hledat a rozvíjet svou mužskou identitu, a ve snaze 
hledat, volit a rozvíjet své mužské role ve společnosti“ (s. 24 kurzíva i interpunkce v originále J.Š.). 
Hnutí jsou odstupňována na pětibodové škále, pravděpodobně od těch s nejmenším emočním 
potenciálem po ty s nejvyšším (explicitně to však autor neuvádí). Základní problém je v tom, že 
není vůbec jasné, jak je emoční potenciál definován a operacionalizován, pominu-li následující 
sdělení: „Z hlediska mužské emancipace je nejlepším typem mužského hnutí podle mě takové, jak 
ho definoval S Biddulph …“ (s.24), není však uvedeno, proč. Z hlediska argumentů zbývá ještě 
zhodnotit první část práce, v níž autor předkládá model mužské emancipace a  ideální typ 
emancipovaného muže, a to na pozadí údajného dilematu sociobiologie a konstruktivismu.   V čem 
toto dilema spočívá, není nikde explicitně řečeno. Mezi řádky jsem  vyčetla, že autor možná chápe 
konstruktivismus jako teorii, v jejímž rámci je gender pojímán jakožto zcela voluntaristická kulturní 
konstrukce, která nemá s pohlavím vůbec nic společného. Proti tomu pak zřejmě stojí sociobiologie, 
jejíž protagonisté chápou mužskost a ženskost čistě biologicky. Proti tomu klade autor údajně svoji 
vlastní koncepci, a to gender jakožto konstrukci, „která se bez přijetí pohlavní identity rozvinout 
nedá a je jí do značné míry ovlivněna“. S takovou koncepcí nepolemizuji, jen upozorňuji, že není 
podložena vůbec žádnými argumenty.   Podobně u definice mužské emancipace není moc jasné, oč 
je opřena. Ideální typ emancipovaného muže představuje jen slovně rozvedené heslo Ligy 
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otevřených mužů (Orginalita, Otevřenost, Odpovědnost, Odvaha), opět bez argumentů.             
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Autor hojně cituje a pečlivě odkazuje. Zdá se tedy, že jasně odlišuje vlastní myšlenky a tvrzení od 
převzatých. Určité pochybnosti  ve mně vzbuzují jen definice mužské emancipace  (s. 21) a 
emancipovaného o muže (s.22), které jsou uvedeny v uvozovkách, avšak bez odkazu. Zdá se, že 
autor prostě chtěl mít definice v uvozovkách a že jsou snad tedy jeho vlastní. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Práce je napsána sdělným a čtivým jazykem, který snad trochu kazí chyby v interpunkci (viz. citace 
v  tomto posudku) a tu a tam hrubka (např. na s. 14 „ženy  urazili“). Odkazový aparát je vcelku 
veden správně.  Už jsem zmínila, že některé zdroje jsou uvedeny jen pod čarou (např. Wikipedie), 
v případě článku Lauder v časopise  Respekt se neodkazuje podle požadované normy, v literatuře 
rovněž chybí Strauss a Corbin 2009, na nějž je odkaz na s. 32,  Daňková  2007 (s.19) a zdánlivě 
Čermáková 1982 (s.12, zde však jde zřejmě o text uvedený v sekci výzkumu pod názvem výzkumu, 
jehož se týká).        
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Na textu je mi na jedné straně sympatické hluboké autorovo zaujetí problémem, jímž se zabývá, a 
snaha předložit vlastní pojetí. Na druhé straně se však obávám, že právě hloubka zaujetí zabránila 
autorovi dobře svá tvrzení podložit argumenty a systematicky zpracovat obrovské množství zdrojů, 
jež shromáždil.    
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Autor by měl vysvětlit, v čem podle  jeho názoru spočívá dilema sociobiologie versus 
konstruktivismus a čím je jeho řešení originální. 
  
 
Celkové hodnocení práce: 
Z výše uvedeného plyne, že text má řadu nedostatků a  osciluje kolem hranice obhajitelnosti, spíše 
však pod ní než nad. Nicméně se domnívám, že by autor, především proto, že se pokusil předložit 
originální koncepci, měl dostat příležitost ji obhájit. Práci proto doporučuji  přijmout k obhajobě a 
na základě jejího průběhu ji však v důsledku výše uvedených nedostatků navrhuji hodnotit 
v nejlepším případě jako dobrou. Pokud se text obhájit nezdaří, měl by autor podle mého názoru 
zvážit, zda se nevěnovat jinému tématu, v němž není tolik osobně zaangažován. 
 
 
 
 
Datum: V Praze 6.6. 2011      Podpis: 


